FOR AT TILGÅ LYDVANDRINGEN SKAL DU:
1)

Downloade appen ”Geopark
Lyd” til din smartphone

2)

VIGTIGT: Tillad appen at
bruge din lokalitet. Vælg
“tillad altid”.
altid” Hvis det
ikke virker, kan du gå ind
i Indstillinger på din
telefon → Geopark Lyd →
Lokalitet → Altid.

3)

Download turen

4)

Stil dig ved vejviserskiltet midt på pladsen mellem
turistinformationen og Det
Gamle Værft

5)

Tag dine høretelefoner på

6)

Tryk “Start tur”

Husk en fuldt opladet telefon og sko,
der kan tåle forskelligt terræn.
Ønsker du at dele turen op over flere
dage, kan du altid vende tilbage til
der, hvor du sluttede sidst, og genoptage turen.
Vi anbefaler, at du går turen om dagen.

FOR MERE INFO:
https://www.geoparkoehavet.dk/
https://www.hunhundprod.dk/
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En lydvandring
i Ærøskøbing
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Øens Ekko er en lydvandring gennem Ærøskøbing. Ind forbi
byen og ud i naturen. Undervejs vil du møde fire forskellige historiske personer, hvis liv og skæbne var uløseligt
knyttet til Ærøskøbing og til øen. De vil tage dig under
armen og vise dig stedet, som de ser det, på det tidspunkt
i historien, hvor de levede.

Så snart du har stillet dig ved vejviserskiltet, taget høretelefoner
på og trykket ”start turen” i appen,
kan du trykt lægge telefonen i lommen. Du vil nemlig blive guidet hele
vejen, både af de forskellige personer,
du møder, og af en fortæller. Men
skulle du blive i tvivl, kan du altid
tjekke kortet.

Turen er 6 km lang og varer
ca. 2 timer. Du ender på
havnen, hvor du startede.

På kortet kan du se den rute, du skal
gå, og hvor du møder de forskellige
personer undervejs. Du vil møde billedhugger Gunnar Hammerich, maler Jens
Erik Carl Rasmussen, kaptajnshustru
Anna Drejø og til sidst... en magisk
person, som du må gå turen for at finde
ud af, hvem er. Rigtig god fornøjelse.

